
                          

 

Τρίτη προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και 
τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΙΔΙΩ ΚΙΝΔΥΝΩ 

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020), ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους αιτητές της τρίτης προκήρυξης του 
Καθεστώτος 4.1 για τη δυνατότητα και και τους όρους όπου μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση 
δράσεων επί ιδίω κινδύνω. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον: 

1. Όι αιτητές  έχουν οριστικά υποβάλει την αίτησή τους και έχουν δηλώσει σε αυτή την πρόθεσή 
τους και έχουν υποβάλει υπογραμμένη τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, ότι επιθυμούν  να 
ξεκινήσουν τις επενδύσεις τους πριν την προκαταρκτική έγκριση της αίτησης τους, επί ιδίω 
κινδύνω.  

2. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων, περιλαμβάνονται δράσεις για τις οποίες δεν απαιτείται 
προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος από τον ΚΟΑΠ πριν την υλοποίησή τους και  μπορούν να 
ξεκινήσουν την υλοποίηση των δράσεων αυτών, αν το επιθυμούν, αμέσως μετά την υποβολή 
της αίτησής τους. Νοείται ότι όσοι αιτητές έχουν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους, μπορούν να 
ξεκινήσουν την υλοποίηση των δράσεων αυτών, αν το επιθυμούν, άμεσα. 

3. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων, περιλαμβάνονται δράσεις για τις οποίες απαιτείται 
προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος από τον ΚΟΑΠ πριν την υλοποίησή τους, θα πρέπει να 
αναμένουν την πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων πριν ξεκινήσουν την υλοποίηση των 
δράσεων αυτών. Αρμόδιοι λειτουργοί του ΚΟΑΠ θα επικοινωνήσουν με τους αιτητές αυτούς για 
να διευθετηθεί η επίσκεψη για τον προκαταρκτικό επιτόπιο έλεγχο. 

Οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος πριν την υλοποίησή τους είναι 
όσες περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο δράσεων για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια 
προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου πριν την υλοποίησή τους», ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην 
ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy. Ο κατάλογος αυτός έχει σταλεί και στους διαπιστευμένους 
φορείς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Υπενθυμίζεται ότι ο ΚΟΑΠ έχει το δικαίωμα να απορρίψει, ή να εγκρίνει, ή να εγκρίνει μέρος της 
αίτησης συμμετοχής των αιτητών, ανεξάρτητα από την απόφασή τους να προχωρήσουν µε δική τους 
πρωτοβουλία επί ιδίω κινδύνω στην υλοποίηση δράσεων και ουδεμία υποχρέωση φέρει για την 
καταβολή χορηγίας. 
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